Zápisnica
z Obecného zastupiteľstva v Závadke zo dňa 14.08.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1/ Otvorenie a schválenie programu
2/ Voľba overovateľov zápisnice a voľba zapisovateľky
3/ Kontrola uznesení
4/ Vyúčtovanie Dňa rodiny
5/ Prejednanie úväzku starostu a počet poslancov OZ na volebné obdobie
201/-2022
6/ Deň úcty k starším
7/ Organizovanie zájazdu do Poľska
8/ Diskusia
9/ Záver

K bodu 1
Privítaním prítomných poslancov zasadnutie OZ otvorila a viedla Renáta Bešáková,
starostka obce a zároveň ich oboznámila s programom zasadnutia, ktorý poslanci schválili.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola schválená Milena Nemcová, pracovníčka OÚ a za overovateľov
zápisnice boli navrhnutí a schválení poslanci – Mgr. Radovan Jaščúr, Dušan Cerňák.
K bodu 3
Kontrolu uznesení vykonala starostka obce s konštatovaním, že dotaraz prijaté
uznesenia boli splnené. Je potrebné ešte dokončiť uznesenie, kde žiadame Prima banku
o prefinancovanie akcie – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov obce Závadka.
Úver sa vybavuje-čaká sa na schválenie. Tento úver sa splatí dotáciou, ktorú máme schválenú
cez projekty PPA.
K bodu 4
Starostka obce predložila poslancom vyúčtovanie akcie „Deň rodiny“, ktorý bol
organizovaný v mesiaci jún 2018. Na akciu bolo použitých 711,28 Eur. Boli aj použité
finančné prostriedky od sponzorov p. Kammera a od fy Klima Humenné so sídlom v Závadke.
K bodu 5
Vzhľadom k tomu, že na 10. novembra 2018 sú vyhlásené komunálne voľby je potrebné
schváliť volebný obvod, úväzok starostu a počet poslancov na ďalšie funkčné obdobie.
Poslanci navrhli a neskôr schválili, že v obci Závadka bude 1 volebný obvod, starosta obce
bude pracovať na plný úväzok a poslancov v obecnom zastupiteľstve bude 7-em.

K bodu 6
Už je tradíciou, že sa v obci v mesiaci október organizuje „Deň úcty k starším“. Poslanci
schválili, aby sa tento deň zorganizoval na 21. októbra 2018. Starostka obce má zabezpečiť
vystúpenie skupiny Ľubiščanka. Pre dôchodcov je potrebné zabezpčiť darček, pohostenie.
Poslanci sa dohodli, že sa bude podávať šalát s rezňom, káva, zákusok, občerstvenie. Na
akciu schválili čiastku 1 300,- Eur. Pre jubilantov sa zakúpi darček s podpisom do pamätnej
knihy.
K bodu 7
Občania obce sa dotazovali, či sa bude v jeseni organizovať zájazd do Poľska-Krosna.
Poslanci sa zhodli, aby sa zájazd zorganizoval dňa 13.10.2018 t.j. sobota. Poplatok pre
občana na zájazd bude 2,- Eurá. Náklady na prepravu uhradí obec z rozpočtu.
K bodu 8
Starostka obce, Renáta Bešáková informovala poslancov, že k 30.6.2018 odišla z MŠ
p.učiteľka Nazadová do starobného dôchodku. Vyplatilo sa jej zo zákona a na základe vyššej
kolektívnej zmluvy dvojmesačné odchodné. Na preplatenie odchodného sme zaslali žiadosť
na odbor školstva na Okresný úrad do Prešova.
V mesiaci august 2018 predložila PaedDr.Melánia Gribová žiadosť o rozviazanie pracovného
pomeru na vlastnú žiadosť. Odôvodnila to tým, že si ukončila vysokoškolské vzdelanie a chce
sa kariérne posunúť. Starostka obce jej žiadosti vyhovela a začala hľadať učiteľku do MŠ so
zastupovaním riad. MŠ. Na pozíciu učiteľky bola vypísaná požiadavka cez Úrad práce
v Humennom. Na obec boli doručené žiadosti a starostka obce si vybrala štyri učiteľky na
pohovor, ktoré spĺňali požadované kritéria. Jedna z nich sa na dohodnutý pohovor
nedostavila. Nakoniec bola vybratá Mgr. Miroslava Macková, ktorá do pracovného pomeru
nastupuje dňa 27.8.2018 s tým, že pracovná doba v MŠ bude od 6.30 hod. do 15.00 hod.
Poslanec, Peter Vajs sa dotazoval, čo ak nastane situácia, že učiteľka ochorie. Starostka obce
bude musieť zabezpečiť náhradu. Má sľúbenú pomoc aj od p.uč. Nazadovej, ktorá by prišla
na dohodu učiteľku zastúpiť.
K bodu 9
Keďže sa do diskusie nikto nehlásil, poďakovaním prítomným poslancom za účasť,
zasadnutie starostka obce ukončila.

Zapísala: Milena Nemcová

Overovatelia zápisnice: Mgr. Radovan Jaščúr
Dušan Cerňák
Renáta Bešáková, starostka obce

..............................
..............................

Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 14.8.2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
UZN č. 20/8/2018 – Na komunálne voľby 10.11.2018 volebný obvod č. 1, úväzok starostu
plný pracovný úväzok a obecné zastupiteľstvo sa na ďalšie funkčné obdobie bude skladať so
7-ich poslancov.
UZN č. 21/8/2018 – Organizovanie „Dňa úcty k starším“ – bude to 21.10.2018. Na akciu
schválená čiastka 1 300,- Eur.
UZN č. 22 /8/2018 – Zorganizovanie zájazdu do poľského Krosna na 13.10.2018.

Renáta Bešáková, starostka obce

